
٠طبٌت اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ رشع١خ ل١ُ اٌزعب٠ش ٚ اٌزعبسف ث١ٓ جً األعشاق اٌّخزٍفخ ، ٚرٌه ثظفزٗ د٠ٓ رغبِخ 

٠ذعٛ اٌٝ رجٕت اٌزعظت ٚ اٌزطشف ٚاٌعٕف ٚاإلس٘بة ، فّب ٘ٛ اٌّمظٛد ثبٌزعبسف ٚاٌزعب٠ش؟ ِٚب ٟ٘ 

 اٌٛعبئً اٌزٟ ٠شجذٙب اٌذ٠ٓ االعالِٟ ٌزذم١ك ٘زٖ اٌغب٠خ؟

 

 :13قَاَل هللا تعالى فً سىرة الحجراث االٌت 

 ٌُ ١ ٍِ َ َع َّْ َّللاَّ ُْ إِ ِ أَرْمَبُو ُْ ِعٕذَ َّللاَّ ُى َِ َّْ أَْوَش زَعَبَسفُٛا إِ ٌِ  ًَ لَجَبئِ َٚ ُْ ُشعُٛثًب  ٍَْٕبُو َجعَ َٚ أُٔثَٝ  َٚ ٓ رََوٍش  ِِّ ب إٌَّبُط إَِّٔب َخٍَْمَٕبُوُ  َٙ ﴿٠َب أ٠َُّ

 .َخج١ٌِش ﴾

 :63و قد قال صبحاوه و تعالى فً سىرة آل عمران االٌت 

الَ ٠َزَِّخزَ ثَْعُؼَٕب ثَْعًؼب  َٚ ِٗ َش١ْئًب  الَ ُْٔشِشَن ثِ َٚ  َ ُْ أاَلَّ َْٔعجُذَ إاِلَّ َّللاَّ ث١ََُْٕى َٚ اء ث١َََْٕٕب  َٛ ٍخ َع َّ ٍِ ا إٌَِٝ َو ْٛ ٌِْىزَبِة رَعَبٌَ ًَ ا ْ٘ َ ًْ ٠َب أ ﴿لُ

﴾ َْ ٛ ُّ ٍِ ْغ ُِ ذُٚاْ ثِؤََّٔب  َٙ ا فَمٌُُٛٛاْ اْش ْٛ ٌَّ َٛ ِ فَئِْ رَ ِْ َّللاَّ ٓ دُٚ ِِّ  .أَْسثَبثًب 

 :تعرٌف سىرة الحجراث

عٛسح اٌذجشاد ٟ٘ عٛسح ِذ١ٔخ ٚ عذد ا٠برٙب ثّب١ٔخ عشش ، رشر١جٙب ثبٌمشاْ اٌىش٠ُ رغعخ ٚ اسثعْٛ ٔضٌذ ثعذ 

ألْ هللا طجذبٔٗ ٚ رعبٌٝ روش ف١ٙب ث١ٛد اٌشعٛي  (اٌذجشاد)عٛسح اٌّجبدٌخ، ٚ لذ رّذ رغ١ّزٙب ثٙزا االعُ 

فعٕٛأٙب ٠ش١ش ٌٍذجشاد اٌزٟ عىٕزٙب أِٙبد اٌّؤ١ِٕٓ اٌعف١فبد سػٟ هللا عٕٙٓ ، ٚ لذ ,طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚ عٍُ 

 .أؽٍك ع١ٍٙب ثعغ اٌعٍّبء ٚ اٌّفغشْٚ اعُ عٛسح األخالق ٔؼشا ٌّب رؼّٕزٗ ِٓ أعظ ِذ١ٔخ ٚ رشث٠ٛخ خبٌذح

 :تعرٌف سىرة آل عمران

عٛسح آي عّشاْ ٟ٘ عٛسح ِذ١ٔخ ٚ عذد آ٠برٙب ِئزبْ آ٠خ ، ٟٚ٘ رعذ ثبٌث عٛسح ِٓ ٔبد١خ رشر١ت اٌمشآْ 

اٌىش٠ُ، ٔضٌذ ِجبششح ثعذ عٛسح األٔفبي، ٚ لذ رّذ رغ١ّزٙب ثبعُ آي عّشاْ ألٔٙب رٕبٌٚذ لظخ آي عّشاْ أثٛ 

سوٓ : ِش٠ُ أَ إٌجٟ ع١غٝ ع١ٍٗ اٌغالَ ،  ٚ لذ رؼّٕذ ٘زٖ اٌغٛسح سو١ضر١ٓ ِٓ أُ٘ أسوبْ اٌذ٠ٓ ، ّٚ٘ب

 .اٌعم١ذح ، ٚإثجبد ٚدذا١ٔخ هللا طجذبٔٗ ٚ رعبٌٝ ، ٚسوٓ اٌزشش٠ع خبطخ ف١ّب ٠زعٍك ثبٌجٙبد فٟ عج١ً هللا

 :الشرح اللغىي  لمصطلحاث درس التعارف والتعاٌش

 .ٌززعبسفٛا ٚ رزآٌفٛا ِع ثؼىُ اٌجعغ: ٌزعبسفٛا .1

 .أفؼٍىُ ٚ أِثٍىُ ٚ أجٛدوُ: أوشِىُ .2

 .ُ٘ لَٛ ا١ٌٙٛد ٚ إٌظبسٜ: أً٘ اٌىزبة .3

 .وٍّخ دك ٚعذي: وٍّخ عٛاء .4

 :المضامٍه األساسٍت لدرس التعارف والتعاٌش

 .اٌغب٠خ ِٓ اٌذعٛح اٌّٛجٙخ ألً٘ اٌىزبة ٟ٘ رٛد١ذ هللا ٚاخالص اٌعجٛد٠خ ٌٗ ٚعذَ اإلششان ثٗ .1

ٚ اٌغشع ِٓ دعٛرٗ طجذبٔٗ ٚ رعبٌٝ ألً٘ اٌىزبة ٘ٛ ٌزجش١شُ٘ ثبٌٕٛس ِٓ خالي رٛد١ذٖ ٚ  .2

 .االخالص فٟ عجبدرٗ ٚرجٕت اٌششن ثٗ

 :تحلٍل محاور درس التعارف والتعاٌش
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 اٌزعبسف ٚ٘ٛ االٔفزبح عٍٝ ا٢خش٠ٓ ِّٙب وبٔذ االخزالفبرٛ اٌفٛاسق ٚ رٌه ِٓ خالي :مفهىم التعارف

 .ٚعبئً ِزعذدح ٌٍزٛاطً ثغشع رجبدي اٌّعٍِٛبد ٚاٌفٛائذ

 اٌزفبعً ٚاٌزٛاطً اال٠جبثٟ ٚ اٌجٕبء ث١ٓ وً أفشاد اٌّجزّع عٍٝ اٌشغُ ِٓ :مفهىم التعاٌش ٛ٘

االخزالف فٟ اٌٍْٛ ٚاٌٍغخ ٚاٌجٕظ ٚاٌذ٠ٓ ٚاٌّز٘ت ٚ اٌعشق، ٚاٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌشعٛة ثع١ذا عٓ اٌذشة 

 .ٚاٌعٕف

  ما هً أهمٍت التعارف والتعاٌش فً اإلسالم؟

 .اْ ٌٍزعبسف ٚ اٌزعب٠ش أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ اٌذ٠ٓ االعالِٟ ٠ّىٓ رٍخ١ظٙب فٟ

 

 .رذم١ك اٌزعبْٚ ٚرجبدي اٌّظبٌخ ٚ اٌزخٍض ِٓ وً اٌّع١مبد اٌزٟ رمف أِبَ رمذَ األُِ .1

 .صسع سٚح اٌزؼبِٓ ٚ رذم١ك األٌفخ ٚ رم٠ٛخ ٚدذح اٌشعت .2

 .ٔجز اٌز١١ّض اٌعٕظشٞ ٚ اٌمؼبء عٍٝ جً اٌظشاعبد ثشىً عٍّٟ .3

 .رذم١ك االعزمشاس ٌألِخ ٚ ادالي اٌغٍُ ٚ اٌغالَ .4

 .اد١بء اٌّشبعش اإلٔغب١ٔخ ٚ ٚ رم٠ٛخ األِخ ٚ جعٍٙب أوزش رّبعىب .5

 .رٛع١ع اٌّعبسف اٌع١ٍّخ ٚ اٌزمبف١خ ِٓ خالي رجبدي اٌخجشاد ٚاٌّعٍِٛبد ِع ا٢خش٠ٓ .6

 ما هً وسائل تحقٍق التعارف والتعاٌش؟

 :اْ اٌذ٠ٓ االعالِٟ ٠ز١خ عذح ٚعبئً ٌزذم١ك أ٘ذاف اٌزعب٠ش ٚ اٌزعبسف ،ٚ ِٓ أّ٘ٙب

 .اٌظالح ، ٚاٌذج ، ٚرجبدي اٌٙذا٠ب ، ٚ افشبء اٌغالَ ٚ طٍخ اٌشدُ: اٌعجبداد اٌجّبع١خ ِثً  .1

ْٓ رَُشاةٍ : "رزو١ش االعالَ ثٛدذح اٌجٕظ اٌجششٞ د١ث لبي رعبٌٝ .2 ِِ  َُ آدَ َٚ  ََ ُْ ٢دَ  ."ُوٍُُّى

 .اوزغبة ٚد االخش٠ٓ ثزجٕٟ اٌذىّخ فٟ اٌّٛعؼخ ٚ اٌذعٛح اٌّعبٍِخ اٌذغٕخ .3

 ما هً ضىابط تحقٍق التعارف والتعاٌش؟

ثّب أْ اٌعبٌُ ا١ٌَٛ طبس ومش٠خ طغ١شح ، أطجذذ ِبثذا اٌزعبسف ٚ اٌزعب٠ش ِٓ اٌؼشٚس٠بد اٌزٟ رؤؽش٘ب 

  .ثعغ اٌؼٛاثؾ ، ٔزوش ِٕٙب

 .االعزضاص ثبٌذ٠ٓ اٌغالِٟ .1

 .اٌزفشلخ ث١ٓ اٌّٛدح ٚاٌٛالء، ٚث١ٓ اٌجّش ٚاإلدغبْ فٟ اٌّعبٍِخ .2

 .دفظ دشِخ اٌذِبء ٚاألِٛاي ٚاألعشاع .3

 .عذَ االٔظ١بع ٌزعب١ٌُ ا٢خش اٌزٟ رزعبسع ِع اٌم١ُ اٌغال١ِخ ثذعٜٛ االٔفزبح ٚاٌزذؼش .4

 .االٔفزبح عٍٝ ا٢خش ٚاالعزفبدح ِّب عٕذٖ ثّب ٠زٛافك ِع اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ .5
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